Anexa nr. 7
Proba eliminatorie „Urcarea pe scară”
I. Descrierea probei:
Proba constă în urcarea pe scara culisantă până la nivelul etajului al II-lea al turnului de
instrucție, coborârea și revenirea pe sol.
Linia de start se trasează la o distanță de 0,5 m de baza scării culisante.
Baza scării culisante se amplasează la o distanță de 2 m de baza turnului de instrucție
În așteptarea semnalului de start candidatul va avea ambele picioare pe sol și mâinile pe lângă
corp.
La semnalul „START”, concurentul începe urcarea, atinge cu mâna pervazul ferestrei de la
etajul II al turnului de instrucție după care coboară treptele scării până la sol.
Proba se consideră încheiată în momentul în care ambele picioare ating solul.
II. Echipamentul necesar parcurgerii probei:
Pentru parcurgerea probei concurenţii se echipează cu: echipament sportiv, cască, brâu pompier
(centură de siguranță) şi pantofi sport.
III. Evaluarea probei:
Este declarat „ADMIS” concurentul care a executat corect proba în maximum 50 de secunde.
IV. Măsuri de siguranță:
Turnul de instrucţie este prevăzut cu un dispozitiv de siguranţă pentru protecția concurentul
împotriva căderii.
Securitatea concurenţilor pe timpul desfăşurării probei se asigură, pentru fiecare culoar, de câte
două persoane din rândul personalului auxiliar, după cum urmează:
- prima persoană, situată la baza turnului, asigură prinderea cârligului de siguranţă aflat la
capătul cordiţei de inelul aflat la brâul concurentului, după care preia controlul capătului cordiţei
trecut prin scripetele de asigurare, se amplasează în dreptul „elementului de frânare” şi anunţă când
concurentul este gata pentru începerea probei;
- a doua persoană, situată la etajul al doilea al turnului de instrucţie, ţine scara culisantă lipită de
pervaz în timpul urcării concurenţilor.
V. Alte precizări:
Caracteristicile turnului de instrucție sunt prevăzute în Anexa 7 la Instrucțiunile de organizare și
funcționare a punctelor de antrenament, poligoanelor și centrelor de pregătire specifică serviciilor
profesioniste pentru situații de urgență aprobate prin Ordinul inspectorului general nr. 6/IG din
08.03.2019 și Anexa 4 la Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursurilor serviciilor
profesioniste pentru situații de urgență aprobat prin Ordinul inspectorului general nr. 1314 din
26.05.2011.
În situația în care la nivelul centrului de selecție nu poate fi identificat un turn de instrucție care
să fie utilizat pentru susținerea probei sau condițiile atmosferice nu permit desfășurarea probei la
turnul de instrucție, comisia de concurs poate identifica alte spații și mijloace care permit desfășurarea
probei, cu respectarea măsurilor de siguranță a candidaților și a caracteristicii de înălțime de 7,55 m (±
5 cm), echivalentă cu înălțimea la care se află pervazul etajului al doilea al turnului de instrucție.
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